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BUN VENIT 2015, 
ESTE TIMPUL SĂ ACȚIONĂM GLOBAL!

Uniunea Europeană acordă asistență în domeniul 
cooperării pentru dezvoltare din 1957 și este în prezent cel mai 
mare donator de asistență oficială pentru dezvoltare din lume 
(Official Development Assistance - ODA). 

Totodată, Uniunea este un lider în formularea și punerea în 
aplicare a conceptului de coerență a poli�cilor pentru dezvoltare, 
care are ca obiec�v consolidarea sinergiilor dintre poli�cile care nu 
vizează ajutoarele și obiec�vele de dezvoltare, as�el încât să se 
asigure că poli�cile UE sprijină nevoile de dezvoltare ale țărilor în 
curs de dezvoltare sau, cel puțin, că nu contravin obiec�vului 
eradicării sărăciei.

În anul 2000, Comunitatea internațională s-a angajat să ia 
măsuri concrete de combatere a sărăciei, până în 2015, prin 
adoptarea Obiec�velor de dezvoltare ale Mileniului (The 
Millennium Development Goals - MDG), care au fost acceptate de 
către Uniune și statele sale membre.

Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților 
guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, a 
Parlamentului European și a Comisiei privind poli�ca de dezvoltare 
a Uniunii Europene: „Consensul european”, care rămâne baza cea 
mai cuprinzătoare a cooperării pentru dezvoltare a Uniunii, solicită 
Uniunii să contribuie la consolidarea rolului noilor state membre 
ca noi donatori.

Cele opt Obiec�ve de Dezvoltare ale Mileniului (MDG) 
sunt:

- reducerea și eradicarea sărăciei extreme;
- educație primară la nivel global;
- promovarea egalității de gen și emanciparea femeii;
- reducerea mortalității infan�le;
- îmbunătățirea sănătății mamelor;
- combaterea HIV/AIDS, malariei și altor maladii;
- asigurarea sustenabilității mediului;
- colaborare globală pentru dezvoltare;



Anul 2015 este un an emblema�c și esențial întrucât este 
ul�mul an în care se pot realiza MDG stabilite în mod colec�v, oferind 
as�el o oportunitate unică pentru a analiza angajamentele 
internaționale și a lua decizii internaționale majore privind cadrul de 
dezvoltare, care să înlocuiască cadrul MDG în deceniile următoare. O 
dată cu sosirea anului 2015, termenul țintă pentru a�ngerea MDG, se 
vor stabili Obiec�vele pentru Dezvoltare Durabilă (Sustainable 
Development Goals - SDG) pentru a canaliza eforturile făcute la nivel 
internațional în vederea promovării unei lumi bazate pe principiile 
egalității și incluziunii.

Uniunea Europeană s-a angajat în stabilirea unei abordări 
comune pentru agenda post-2015, drept urmare, pentru a marca 
încheierea MDG și a prezenta rezultatele poli�cii de dezvoltare a 
Uniunii după punerea în aplicare a principiilor prevăzute în 
comunicarea Comisiei privind Agenda schimbării, a declarat anul 
2015 ca fiind Anul European pentru Dezvoltare.

Anul European pentru Dezvoltare are menirea de a acționa ca 
un catalizator pentru sensibilizarea publicului, inclusiv prin dezbateri 
poli�ce publice și educație în materie de dezvoltare, precum și pentru 
impulsionare și pentru schimbul de bune prac�ci între statele 
membre, autoritățile locale și regionale, societatea civilă, sectorul 
privat, partenerii sociali și en�tățile și organizațiile internaționale 
implicate în problemele privind dezvoltarea. Pe parcursul anului 2015 
se vor depune eforturi în vederea concentrării atenției poli�ce și 
mobilizării tuturor actorilor implicați pentru a s�mula și promova 
acțiuni și iniția�ve suplimentare la nivelul Uniunii și al statelor 
membre, în colaborare cu beneficiarii asistenței pentru dezvoltare și 
cu reprezentanții acestora.



Poli�ca de cooperare pentru dezvoltare are ca prim obiec�v 
reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei, după cum este 
stabilit la ar�colul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) și la ar�colul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. UE sprijină cooperarea statelor membre în materie de 
poli�că socială, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială şi 
este în favoarea dezvoltării unei economii mai incluzive. În acest 
context, Pla�orma europeană de combatere a sărăciei și 
excluziunii sociale creată de Comisia Europeană oferă un cadru 
de acţiune tuturor părţilor implicate la nivel european, naţional şi 
regional.

Pla�orma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii 
sociale a fost lansată în 2010 și va rămâne ac�vă până în 2020, 
fiind una dintre iniţia�vele majore ale Strategiei Europa 2020 
pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care 
vizează scoaterea a 20 de milioane de persoane de sub 
ameninţarea sărăciei și a excluziunii sociale. 

Domeniile de acțiune care stau la baza Pla�ormei sunt:
elaborarea de măsuri care să acopere tot spectrul Ø
poli�cilor: piaţa muncii, venitul minim garantat, îngrijirile 
de sănătate, educaţia, locuințele şi accesul la un cont 
bancar de bază;
o mai bună u�lizare a fondurilor UE pentru a sprijini Ø
incluziunea socială;
promovarea de date fiabile care să demonstreze Ø
eficienţa sau lipsa de eficienţă a inovațiilor în materie de 
poli�că socială înainte ca acestea să fie implementate pe 
scară largă;
derularea de parteneriate cu societatea civilă pentru a Ø
susţine mai eficient punerea în aplicare a reformelor 
poli�cilor sociale;
coordonarea consolidată a poli�cilor statelor membre  Ø
stabilită prin u�lizarea metodei deschise de coordonare 
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în materie de protecție și incluziune socială (OMC în 
domeniul social) şi, în special, prin intermediul 
Comitetului pentru protecție socială. 

Pla�orma trebuie să reunească părţile implicate într-o 
iniţia�vă de parteneriat pentru combaterea sărăciei. 
Parteneriatul acestora vizează dezvoltarea de abordări comune 
în toate domeniile legate de incluziunea socială, în special cu 
privire la: accesul la ocuparea unui loc de muncă; accesul la 
servicii de bază şi la protecţie socială; educaţie şi �neret; 
integrarea economică şi socială a migranţilor; combaterea 
discriminărilor;  accesul la tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor, la serviciile de reţea, financiare şi energe�ce.

Comisia încurajează inovarea socială şi modernizarea 
poli�cilor sociale prin schimburile de experienţă şi de bune 
prac�ci. Ţările partenere la procesul de ex�ndere a UE şi poli�ca 
europeană de vecinătate trebuie, de asemenea, să ia în 
considerare aceste obiec�ve.

Realizări:
2011 - Yemen - crearea de locuri de muncă în �mpul crizei
UE a acordat asistență Yemenului și a răspuns la 

evenimentele în desfășurare puse în mișcare de „Primăvara 
Arabă” (Arab Spring), prin finanțarea unui număr de 144 proiecte 
canalizate în trei direcții: crearea de locuri de muncă, 
consolidarea capacităților locale și educație pentru fete. 
Ac�vități suplimentare au avut ca țintă colectarea apei de ploaie 
(cisterne, rezervoare naturale și ar�ficiale), îmbunătățirea și 
protejarea drumurilor existente în zonele rurale, protejarea 
surselor de apă potabilă (fântâni și izvoare), deschiderea de piețe 
publice în mediul rural și protejarea canalelor de irigații. 

Fondurile UE au fost u�lizate, de asemenea, pentru 
construcția a 250 de clase pentru mai mult de 18.000 de fete 
care, al�el nu ar fi putut frecventa școala sau ar fi abandonat 
educația prematur. Yemen are cel mai ridicat indice de inegalitate 
de gen din lume.



Chiar acum în lume, există milioane de copii cărora le este 
îngrădit accesul la educație pentru că sunt nevoiți să muncească 
pentru a supraviețui, pentru că cea mai apropiată școală se află la 
kilometri depărtare sau pentru că sunt fete. 

Cum se vor putea integra aceș� copii când vor crește?
Directoratul General pentru Educație și Cultură (The 

Directorate General for Educa�on and Culture - DG EAC) este o 
ramură execu�vă a Uniunii Europene responsabilă pentru 
poli�cile privind educația, cultura, �neretul, lingvis�ca și sportul. 
DG EAC, prin ac�vitățile sale, acordă o atenție deosebită 
oportunităților egale în reducerea inegalității de gen și facilitarea 
par�cipării persoanelor cu dizabilități, �nerilor cu oportunități 
reduse, inclusiv a romilor în accesul la educație, cultură și sport. 

Promovarea echității în educație și formare profesională, o 
prioritate centrală în Cadrul strategic Educație și formare 
profesională 2020, include îmbunătățirea calității și accesului la 
învățământul pre-primar, îmbunătățirea competențelor de bază, 
prevenirea abandonului școlar �mpuriu, integrarea cu succes a 
copiilor migranț i  în sistemele europene de educaț ie, 
îmbunătățirea suportului parcursului școlar pentru elevii cu 
nevoi speciale și depășirea obstacolelor care împiedică elevii care 
aparțin grupurilor dezavantajate în par�ciparea și finalizarea 
învățământului superior. 

Educaţie şi formare 2020 (ET 2020) este un nou cadru 
strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, 
programul de lucru Educaţie şi formare 2010 (ET 2010). Acest 
cadru prevede obiec�ve strategice comune pentru statele 
membre, inclusiv un set de principii pentru a�ngerea acestor 
obiec�ve, precum şi metode de lucru comune cu domenii 
prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. Principalul scop 
al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte 
dezvoltarea în con�nuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. 

Educația - motor al progresului 
social, economic și politic
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Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele 
necesare pentru a-şi a�nge potenţialul, precum şi să asigure 
prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare 
profesională. 

Obiec�vele strategice ale cadrului sunt: realizarea în 
prac�că a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii; 
îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării; 
promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei ac�ve; 
s�mularea crea�vităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului 
întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi formare.

Cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 
dintr-o perspec�vă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin care să 
se u�lizeze mai eficient metoda deschisă de coordonare (OMC) şi 
să se dezvolte sinergii între diferitele sectoare implicate, ar trebui 
să aibă un caracter transsectorial şi transparent, implicând as�el 
domeniile de poli�ci înrudite şi toate părţile interesate relevante. 

Realizări
2013 - Sprijinirea copiilor din Siria. UE a asigurat sprijin 

pentru aproxima�v 780.000 de copii din Siria, Iordan și Liban, 
mulți dintre aceș�a aflați în tabere de refugiați sau relocați, în 
vederea con�nuării școlii prin primirea unei educații adaptate 
mediului sirian. 

2012 - Acces la educație pentru 40.000 de copii și �neri 
somalezi .  Cu una dintre cele  mai  r id icate rate a le 
analfabe�smului din lume - circa 80% dintre somalezi sunt 
considerați anlfabeți - Somalia a beneficiat de ajutorul Comisiei în 
asigurarea accesului a mai mult de 40.000 de elevi la educația de 
bază, primară și secundară. Finanțarea UE a fost concentrată 
asupra construirii sau reabilitării a peste 330 clase, a calificării 
unui număr de 4.000 de profesori din învățământul primar și 
secundar și pregă�rii a 5.280 traineri pentru educația 
vocațională, contribuind as�el la dezvoltarea abilităților și 
promovarea ocupării forței de muncă.



În �mpurile actuale un fapt este cert, cine deține informația 
și este deschis spre cunoaștere este puternic atât spiritual, cât și 
financiar, creându-se as�el premisele dezvoltării sale și implicit a 
celor din jurul său. Așadar, accesul la informaţie sprijină 
dezvoltarea, oferind putere oamenilor, în special persoanelor 
sărace sau marginalizate:

Ø să exercite drepturile civile, poli�ce, economice, sociale şi 
culturale.

Ø să fie ac�vi din punct de vedere economic, produc�vi şi 
inovatori.

Ø să dobândească şi să aplice noi abil ităţi ,  să-şi 
îmbogăţească iden�tatea şi expresia lor culturală.

Ø să contribuie la procesul de luare a deciziilor şi să par�cipe 
într-o societate ac�vă şi responsabilă, să găsească soluţii 
bazate pe comunitate în faţa provocărilor dezvoltării.

Ø să garanteze responsabilitatea, transparenţa, buna 
guvernare, par�ciparea şi emanciparea și să măsoare 
progresul responsabilităţii publice şi private a dezvoltării 
sustenabile.

Bibliotecile publice - ins�tuții publice de �p enciclopedic 
puse în slujba comunităților în vederea facilitării accesului la 
informație de încredere și asigurării oportunităților egale și 
susținerii publicului de toate vârstele în dezvoltarea lor con�nuă, 
au fost mobilizate de către IFLA (The Interna�onal Federa�on of 
Library Associa�ons and Ins�tu�ons) pentru a răspândi la nivel 
mondial importanța accesului la informare în dezvoltarea 
sustenabilă. As�el, în luna august 2014 se lansa la Lyon, Franța, în 
�mpul Congresului IFLA, un document de advocacy - Declarația 
de la Lyon, prin care semnatarii acestuia cereau statelor membre 
ale Naţiunilor Unite să recunoască faptul că accesul la informare 

Informarea și cunoașterea - sprijin al 
dezvoltării sustenabile şi îmbunătățirii 

calității vieţii persoanelor

3



şi abilităţile de u�lizare eficientă a acesteia sunt obligatorii 
pentru dezvoltarea sustenabilă. De asemenea, prin Declarația de 
la Lyon se cere garantarea recunoaşterii lor în agenda de 
dezvoltare post 2015 prin: acceptarea dreptului de acces al 
persoanelor la informare şi la date, respectând dreptul individual 
la viaţă privată; recunoaşterea rolului important pe care îl au 
autorităţile locale, intermediarii informaţiei şi infrastructura ca 
de exemplu TIC şi un internet deschis ca mediu de execuţie; 
adoptarea de poli�ci, norme şi legi pentru a garanta finanţarea, 
integritatea, prezervarea şi diseminarea informaţiei con�nuată 
de către guverne şi accesarea acesteia de către oameni; 
dezvoltarea de obiec�ve şi indicatori care să permită măsurarea 
impactului accesului la informaţie şi la date şi să ofere informaţii 
despre progresele realizate în fiecare an în cadrul obiec�velor 
stabilite printr-un raport despre dezvoltarea şi accesul la 
informaţie (DA2I).

Prin Declarația de la Lyon se recunoaște faptul că: sărăcia 
este mul�dimensională iar progresul pentru eradicarea acesteia 
este relaţionat cu dezvoltarea sustenabilă în cadrul diferitelor 
domenii; accesul crescut la informaţie şi cunoaştere, sprijinit de 
alfabe�zarea universală, reprezintă un pilon fundamental al 
dezvoltării sustenabile; intermediarii informaţiei, precum 
bibliotecile, arhivele, organizaţii ale societăţii civile şi mijloace de 
comunicare au capacitatea şi resursele pentru a susţine 
guvernele, ins�tuţiile şi indivizii să transmită, organizeze, 
structureze şi să înţeleagă informaţia care este importantă 
pentru dezvoltare; infrastructura îmbunătăţită a TIC se poate 
u�liza pentru a creşte gradul comunicării, pentru a accelera 
prestarea de servicii şi pentru a oferi acces la informaţie crucială.

Declarația de la Lyon va cons�tui baza acțiunilor de 
advocacy în perioada Septembrie 2014 - 2015, �mp în care IFLA, 
în parteneriat cu semnatarii declarației, vor organiza evenimente 
și ac�vități menite să răspândească Declarația la nivel național, 
regional și internațional, având ca principal scop includerea 
accesului la informare în Agenda post-2015 care urmează să fie 
lansat de ONU la sfârșitul anului 2015. 



Egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre valorile care 
au stat la baza formării Uniunii Europene, datând din anul 1957, 
atunci când principiul plății egale pentru muncă egală a fost inclus 
în Tratatul de la Roma. Pentru îndeplinirea obiec�velor 
Strategiei Europa 2020, și anume o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, este necesar ca potențialul și talentul 
femeilor să fie u�lizate mai mult și mai eficient.

De-a lungul �mpului, reușitele Uniunii Europene legate de 
obținerea egalității de gen au condus la schimbarea în bine a vieții 
multor cetățeni ai familiei europene. Cu toate că inegalități încă 
există, progresele făcute s-au datorat în special: legislației în 
domeniul egalității de șanse; integrării egalității de gen în 
poli�cile UE; măsurilor specifice pentru avansarea femeilor. 

 Programul de lucru al Comisiei Europene în ceea ce privește 
egalitatea de gen pentru perioada 2010 - 2015 a fost concre�zat 
în Strategia privind egalitatea dintre femei și bărbați, care a 
reprezentat angajamentul Comisiei în promovarea la nivelul 
tuturor poli�cilor UE a egalității de gen, după următoarele 
priorități tema�ce: independența economică egală pentru femei 
și bărbați, plată egală pentru muncă egală, egalitate în adoptarea 
deciziilor, demnitate, integritate și stoparea violenței de gen, 
promovarea egalității de gen dincolo de granițele UE, probleme 
orizontale (legislație și instrumente de guvernanță).

De asemenea, strategia subliniază contribuția egalității de 
gen la dezvoltarea economică și dezvoltare durabilă, și susține 
implementarea Egalității de gen în Strategia Europa 2020.

Ins�tutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE - 
European Ins�tute for Gender Equality), operațional din 2010, își 
propune să devină centrul european al cunoașterii privind 
problemele egalității de gen și realizează studii, întâlniri și discuții 
în vederea dezbaterii importanței egalității de gen și a situațiilor 
care afectează și încalcă drepturile femeilor la nivelul UE și 
dincolo de granițele Uniunii. În perioada septembrie - octombrie 

Egalitatea de gen
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2013, prin intermediul pla�ormei online EuroGender 
( , EIGE a pus în discuție o h�p://eurogender.eige.europa.eu/)
serie de teme legate de egalitatea de gen, și anume: indexul 
egalității de gen, bărbații și egalitatea de gen, mu�larea genitală a 
fetelor și femeilor, avantajele egalității de gen, femeile și luarea 
deciziilor poli�ce, capacitatea ins�tuțională și metode eficiente 
pentru egalitatea de gen. În urma acestor discuții, EIGE a 
elaborat o serie de rapoarte care pot fi accesate online de către 
cetățenii interesați la adresa: h�p://eige.europa.eu/.

În ceea ce privește egalitatea de gen din punct de vedere 
economic, în Decembrie 1995, Consiliul European a exprimat 
intenția și angajamentul Uniunii Europene de a adera la 
Declarația de la Beijing și Pla�orma de Acțiune pentru Egalitate, 
Dezvoltare și Pace (the Beijing Declara�on and Pla�orm for 
Ac�on for Equality, Development and Peace - BPfA) și de a o 
implementa anual la nivelul statelor membre. As�el, începând cu 
anul 1999 un număr de indicatori can�ta�vi și calita�vi au fost 
dezvoltați de către Președenția Consiliului UE pentru a 
monitoriza progresul în a�ngerea țintelor BPfA.

Realizări
 2014 - Premiul Sakharov pentru Libertatea de Gândire este 

acordat în fiecare an de Parlamentul European pentru a aduce 
omagiu persoanelor excepționale care luptă împotriva 
intoleranței, fana�smului și opresiunii. În anul 2014, acesta a 
ajuns în posesia domnului Dr. Mukwege - medic ginecolog și 
Director al spitalului Panzi, ca recunoaștere pentru lupta sa în 
protejarea vic�melor violenței sexuale din Estul Republicii 
Congo. Departamentul de Ajutor Umanitar și Protecție Civilă 
(ECHO) al Comisiei Europene acordă sprijin de un deceniu 
Spitalului Panzi, contribuind la transformarea lui într-un spital 
important, de referință pentru acea zonă. 

http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/.


Reducerea cu 2/3 a ratei privind mortalitatea infan�lă 
pentru copiii sub cinci ani în perioada 1990-2015 este cel de-al   
4-lea MDG asumat de Națiunile Unite. În multe state în 
dezvoltare, mortalitatea infan�lă are drept cauze subnutriția și 
lipsa unui sistem primar de sănătate, precum și lipsa unei 
infrastructuri, ca de exemplu lipsa apei și a salubrității. De 
asemenea, copiii născuți în sărăcie au o probabilitate de 2 ori mai 
mare de a muri înainte de împlinirea vârstei de cinci ani, decât cei 
născuți în familiile mai înstărite, iar copiii mamelor care au 
beneficiat de educație, chiar și doar primară, au o șansă mai mare 
de supraviețuire decât copiii mamelor fără educație. Conflictele 
și un mediu poli�c fragil contribuie la creșterea ratei mortalității 
infan�le sub 5 ani, o cincime din totalul deceselor înregistrate în 
2013 având loc în țări care se confruntă cu aceste situații. 

Dintr-un raport recent al UNICEF a rezultat că mortalitatea 
în rândul copiilor sub 5 ani s-a înjumătățit față de anul 1990, as�el 
că, un copil născut astăzi are șanse crescute de a supraviețui 
compara�v cu anul 1990. Rata mortalității infan�le globale a 
scăzut cu 49 procente, de la un număr de 90 morți la 1000 de nou-
născuți în 1990, la 46 morți în 2013. În aceeași perioadă de �mp, 
numărul total al copiilor sub cinci ani decedați la nivel mondial, a 
scăzut de la 12,7 milioane în 1990 la 6,3 milioane în 2013. 

Cu alte cuvinte, în anul 2013 erau cu 17.000 mai puține 
decese pe zi înregistrate în rândul copiilor sub cinci ani decât în 
1990, această scădere fiind datorată apariției și aplicării unor 
tratamente mai eficiente și accesibile, a unor căi inova�ve în 
oferirea unor intervenții preven�ve și cura�ve celor săraci și 
excluși de societate, precum și a unui angajament poli�c susținut. 

În întreaga lume, rata mortalității infan�le sub 5 ani 
înregistrează un ritm de scădere fără precedent în ul�mele două 
decenii, de la 1,2% în 1990-1995 la 4% în 2005-2013. Chiar și 
regiunea cu cea mai mare rată a mortalității infan�le și cel mai 
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scăzut progres, Africa Sub-Sahariană a înregistrat un declin 
con�nuu, cu o rată de reducere a ratei mortalității infan�le în 
creștere de la 0,8% în intervalul 1990-1995 la 1,9% în 1995-2000, 
3,8% în 2000-2005, respec�v la 4,2% în 2005-2013.

Cu toate acestea, se pare că progresul înregistrat, nu este 
suficient pentru a a�nge la nivel mondial target-ul stabilit prin 
MDG 4. Bilanțul global al mortalității infan�le sub 5 ani în 
ul�mele două decenii este uimitor: între 1990 și 2013, 223 
milioane de copii au murit. La nivelul țărilor membre ale Uniunii 
Europene rata mortalității infan�le este mult scăzută compara�v 
cu cea din statele în curs de dezvoltare sau cele sub dezvoltate. 

Realizări

2014 - Reducerea mortalității infan�le în Somalia - 
Departamentul Comisiei Europene pentru Ajutor Umanitar și 
Protecție Civilă (ECHO) a direcționat 3 milioane de euro (peste 
3,8 milioane USD) către UNICEF Somalia pentru a ajuta la 
reducerea mortalității infan�le cauzată de malnutriție acută 
severă și diaree în rândul copiilor sub 5 ani și populației afectate. 
Somalia se confruntă cu cea mai gravă criză umanitară din lume și 
înregistrează cea mai mare rată de malnutriție. 

În luna octombrie a anului 2014 un număr de 50.000 de copii 
sub cinci ani sufereau de malnutriție și aveau nevoie de îngrijiri 
pentru salvarea vieții și servicii suport privind nutriția, însă până 
la sfârșitul anului a fost es�mat că numărul acestora a ajuns la 
200.000, cu distribuție în special în zona Centrală și de Sud a 
Somaliei. 

Contribuția ECHO a fost folosită pentru procurarea hranei 
terapeu�ce (Ready To Use Therapeu�c Food - RUTF) în vederea 
tratării a 20.000 de copii care suferă de malnu�ție severă. 
Totodată, va permite ca mai mult de 1.000 de gospodării 
vulnerabile să aibă acces îmbunătățit la alimente, mărfuri 
nealimentare și servicii esențiale.



Obiec�vele legate de sănătate se referă la sănătatea copiilor 
și a mamelor, combaterea AIDS/ HIV, malariei și a tuberculozei. 
De la lansarea MDG în 2000, putem spune că speranța de viață a 
copiilor și accesul la medicamente an�-retrovirale au crescut, iar 
nivelul global al infecțiilor HIV este în scădere (cu excepția 
Europei de Est). De asemenea, s-au înregistrat îmbunătățiri în 
ceea ce privește sănătatea mamelor, creșterea și diminuarea 
deceselor la naștere, reducerea numărului mamelor adolescente 
și creșterea gradului de u�lizare a metodelor contracep�ve. 
Progresul în acest domeniu depinde de o finanțare globală 
robustă, intensificarea eforturilor ministerelor sănătății din țările 
afectate, precum și de priori�zarea prevenției și tratamentului 
principalelor boli care duc la mortalitatea infan�lă, incluzând aici 
pneumonia, diareea, malaria și malnutriția.

Obiec�vul mileniului cu numărul 5 - privind sănătatea 
mamelor - a avut de asemenea o evoluție pozi�vă în direcția 
a�ngerii țintei propuse pentru anul 2015. As�el, la nivel mondial 
numărul deceselor a scăzut de la aproxima�v 543.000 în anul 
1990 la 290.000 în 2013. Totuși, pentru a�ngerea MDG5, rata de 
reducere a mortalității mamelor trebuie crescută de peste 4 ori, 
as�el încât în anul 2015 să se înregistreze mai puțin de 140.000 
decese. 

Când s-au stabilit obiec�vele mileniului, cel privind stoparea 
epidemiei SIDA părea unul de nea�ns. La nivel mondial țintele 
fixate prin MDG6 legate de epidemia SIDA se referă la oprirea 
răspândirii și stoparea epidemiei, dar și la asigurarea accesului 
universal la tratament pentru cei în nevoie. SIDA nu mai 
reprezintă "o condamnare la moarte", noile descoperiri privind 
prevenția și tratamentul acestei boli a condus la o scădere cu 33% 
a noilor cazuri din 2001 și la o scădere cu 30% a deceselor 
începând cu anul 2005.

În ceea ce privește obiec�vul mileniului cu privire la 
scăderea numărului deceselor cauzate de malarie, as�el încât 
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până la sfârșitul anului 2015 acesta să se apropie de zero, se 
impune un progres con�nuu prin finanțări adecvate și 
implementarea eficientă a măsurilor de prevenție, control, 
diagnos�care și tratament deja existente, cumulate cu sprijinirea 
cercetării și dezvoltării în vederea creării de noi instrumente de 
combatere a maladiei.

În istoria omenirii, tuberculoza (TBC) a ucis mai mulți 
oameni decât oricare altă boală. Astăzi, cu o rată de 3 decese pe 
minut,TBC rămâne una dintre primele 10 cauze de deces în lume, 
aflându-se în compe�ție cu virusul SIDA - principalul „ucigaș” 
dintre toate bolile infecțioase. Organizația Mondială a Sănătății, 
în Raportul privind TBC la nivel mondial, pentru anul 2014 a 
confirmat creșterea cu peste 500.000 a numărului cazurilor de 
tuberculoză față de es�mările inițiale, însă rata mortalității în 
cazul bolnavilor de tuberculoză a scăzut cu 45% față de 1990, 
determinând o evoluție bună în a�ngerea țintei stabilite prin 
obiec�vele mileniului privind scăderea incidenței bolii, aceea de 
reducere cu 50% a ratei mortalității până în 2015. 

Realizări

RHIYA - Reproduc�ve Health Ini�a�ve for Youth in Asia 
(Iniția�va pentru Sănătatea Reproducerii pentru Tineret în Asia) 
cu desfășurare în Sri Lanka, a fost o iniția�vă desfășurată la scară 
mare, cu mulți parteneri care s-a ex�ns în șapte țări din Sudul și 
Sud-Estul Asiei - Bangladesh, Cambogia, RPD Lao, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka și Vietnam, prin intermediul căreia au fost 
mobilizate organizații naționale și internaționale ale societății 
civile (peste 30) pentru diseminarea informațiilor legate de 
sănătatea reproducerii pentru �neret în rândul grupurilor 
vulnerabile din țările par�cipante. Durata proiectului: 2003 -
2006. Contribuția Comisiei Europene a fost de 18,5 milioane 
euro, din care 900.000 de euro pentru Sri Lanka. 



Cel de-al șaptelea obiec�v al mileniului se referă la 
asigurarea sustenabilității la nivelul mediului înconjurător prin 
urmarea a patru direcții:

1. integrarea în poli�cile naționale a principiilor și 
programelor privind dezvoltarea sutenabilă în vederea stopării 
pierderii resurselor de mediu;

2. reducerea pierderii biodiversității, cu o diminuare 
semnifica�vă a ratei până în anul 2010;

3. înjumătățirea, până în 2015, a proporției populației care 
nu are acces la apă potabilă și u�lități;

4. asigurarea, până în anul 2020, a unei îmbunătățiri 
semnifica�ve a vieții pentru cel puțin 100 milioane de persoane 
care trăiesc în car�erele sărace.

Catastrofele naturale au ridicat probleme importante în 
cursul anilor. În 2013, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade 
și ciclonul tropical Haiyan, unul dintre cele mai puternice 
înregistrate, a lovit Filipine în luna octombrie, respec�v în luna 
noiembrie. Din cauza puterii excepționale și amplorii dezastrelor, 
s-a es�mat că în urma cutremurului au fost distruse casele și 
mijloacele de subzistență a peste 350.000 de oameni, în �mp ce 
ciclonul a provocat circa 10.000 de decese și a afectat direct o 
populație cuprinsă între 14 și 16 milioane. Reacția Uniunii 
Europene a fost rapidă alocându-se o sumă de 43 milioane de 
euro pentru ajutor umanitar și susținerea eforturilor de 
reconstrucție.

 În 2010, cutremurul din Hai� a determinat o reacție 
imediată din partea serviciilor de protecție civilă și ajutor 
umanitar ale Comisiei. Acestea au trimis experți în vederea 
evaluării nevoilor și a coordonării răspunsului UE, au localizat 
pagubele și au alocat asistență în valoare de 120 milioane de 
euro. Centrul de monitorizare și informare al Comisiei a 
coordonat asistența acordată de statele membre ale UE, în 
materie de protecție civilă, trimițând module europene de 
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răspuns rapid și alocând un sprijin financiar al UE de 4,4 milioane 
de euro pentru transportul ajutoarelor. Înaltul Reprezentant 
Catherine Ashton a fost vocea întregii Uniuni Europene la 
conferința donatorilor, organizată în luna mar�e 2010 la New 
York, unde a prezentat un angajament colec�v de peste 1 miliard 
de euro.

Sustenabilitatea se află în centrul atenției Uniunii Europene, 
în anul 2011, Comisia Europeană a sprijinit dezvoltarea durabilă 
prin următoarele instrumente: suport geografic, fonduri din 
cadrul programelor tema�ce pentru mediu și managementul 
resurselor naturale, inclusiv energie (ENRTP), precum și prin 
u�lizarea unor iniția�ve inova�ve ca de exemplu: GCCA, 
FLEGHT. În total, Comisia a angajat circa 600 milioane de euro, 
din care 500 milioane au avut ca des�nație programele 
geografice, 80 milioane pentru ENRTP și 50 milioane pentru 
facilitarea accesului la apă.

Realizări

În anul 2012 Uniunea Europeană a finanțat cu 30 milioane 
de euro conservarea și valorificarea pădurilor din Africa Centrală 
(ECOFAC - Forest Ecosystems in Central Africa) în vederea 
protejării biodiversității excepționale a pădurilor umede, 
îmbunătățind în același �mp veniturile locale. Proiectul s-a 
concentrat asupra ges�onării a mai mult de 200.000 km² de 
ecosistem tropical (inclusiv infrastructură și logis�că) cu scopul de 
a le proteja atât ins�tuțional, cât și fizic. Acest program 
transfrontalier a obținut rezultate încurajatoare în ceea ce privește 
ges�onarea ariilor protejate, constând în formarea tehnică și 
administra�vă a en�tăților responsabile cu administrarea 
parcurilor. În 2012 au fost inițiate douăsprezece proiecte, inclusiv 
de formare a rangerilor, protejarea mangrovelor, îmbunătățirea 
patrimoniului natural, dezvoltarea unor instrumente de 
ges�onare a pădurilor, întreținerea echipamentelor de logis�că, 
reabilitarea și construirea infrastructurii de mici dimensiuni 
(clinici, școli, depozite), precum și redeschiderea traseelor 
fores�ere în limitele parcurilor naționale.



Sprijinirea permanentă a cooperării pentru dezvoltare este 
vitală într-o lume care se schimbă rapid. Inegalitățile din 
interiorul țărilor au crescut în cea mai mare parte a lumii. Mediul 
natural este sub o presiune din ce în ce mai mare, iar țările în curs 
de dezvoltare sunt afectate deosebit de puternic de efectele 
schimbărilor clima�ce. Aceste provocări sunt universale și 
interdependente și trebuie abordate de către toate țările care 
acționează împreună.

Coordonarea eficientă între toți partenerii care contribuie la 
nivelul Uniunii, la nivel național, regional și local este o condiție 
esențială pentru un An european 2015 eficient. Partenerii locali 
și regionali au de jucat, în acest caz, un rol esențial în promovarea 
poli�cii de dezvoltare a Uniunii.

Tratatul de la Lisabona conferă o nouă coerență relațiilor 
externe ale UE și definește dezvoltarea ca poli�că de sine 
stătătoare, la fel de importantă ca și celelalte componente ale 
poli�cii externe a UE, punând un nou accent pe coordonarea 
poli�cilor de dezvoltare și celelalte poli�ci ale UE. O asemenea 
abordare coincide cu o schimbare menită să integreze poli�ca de 
dezvoltare a UE în Agenda Europa 2020. Uniunea Europeană 
sprijină abordările mul�laterale, menține legături strânse cu 
partenerii săi strategici și urmărește aprofundarea relațiilor 
bilaterale și a dialogurilor regionale în întreaga lume. Implicarea 
sa internațională a dus la încheierea de acorduri în domenii de 
importanță pentru cetățenii săi din UE și din întreaga lume, în 
domeniul ș�inței, cercetării, a promovării păcii, a securității și a 
drepturilor omului.

Poli�ca externă a Europei are atât un caracter global, cât și 
unul specific local. În consecință UE investește în sprijinirea 
țărilor din vecinătatea sa pentru rezolvarea problemelor și pentru 
a deveni parteneri mai apropiați. În UE, ajutorul umanitar 
con�nuă să se bucure de un larg sprijin, opt din 10 cetățeni ai UE 
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considerând important ca UE să finanțeze ajutorul umanitar 
dincolo de propriile fron�ere. 

Contextul umanitar global este tot mai des marcat de 
catastrofe naturale grave și de reducerea spațiului umanitar în 
numeroase zone afectate de crize și conflicte. În calitate de cel 
mai mare donator mondial, UE și-a reafirmat angajamentul în 
ceea ce privește acordarea de ajutoare care să a�ngă, până în 
2015, ținta de 0,7% din venitul național brut. Și statele membre 
au convenit să adopte măsuri realiste și controlabile în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor individuale.

Realizări

În anul 2010, Uniunea Europeană și-a menținut implicarea 
în procesele de soluționare a conflictelor și de consolidare a 
statului în Afganistan și Pakistan, nu doar în beneficiul 
populațiilor locale, ci și al europenilor. A depus eforturi în vederea 
stabilizării Afganistanului, mobilizând pe teren soldați, polițiș�, 
judecători, precum și alte categorii de personal civil. Cu toții au 
contribuit la crearea ins�tuțiilor care îmbunătățesc perspec�vele 
statului de a funcționa în mod independent și la ins�tuirea unor 
condiții de viață viabile care să permită comunităților să prospere 
în afara conflictelor și a comerțului cu droguri. 

În Pakistan, UE și-a consolidat angajamentul său, convenind 
asupra unui pachet amplu de asistență umanitară și de asistență 
pentru dezvoltare, de protecție civilă, reconstrucție și redresare 
economică prin intermediul instrumentelor comerciale ale UE, în 
strânsă coordonare cu alți actori internaționali. Prin intermediul 
Instrumentului de stabilitate al UE, au fost lansate intervenții de 
prevenire a conflictelor pentru sprijinirea proceselor de pace și 
reconciliere și a măsurilor de stabilizare în Bangladesh, Belarus, 
Ecuador, Filipine, Georgia, Honduras, Indonezia, Liban, Senegal, 
Sudan și Thailanda. În total, UE a lansat în 2010 un număr de 27 
de programe de răspuns rapid la criză, cu angajamente în valoare 
de 140 milioane euro, inclusiv 25 milioane de euro pentru Hai� și 
33 milioane de euro pentru Pakistan.



În decembrie 2013, Parlamentul European a aprobat 
instrumentele financiare ale Uniunii pentru acțiunile externe în 
perioada 2014-2020. Elementul central al acestui pachet cu 
privire la dezvoltare constă în eliminarea sărăciei la nivel global și 
asigurarea dezvoltării țărilor partenere UE. Cadrul Financiar 
Mul�anual (MFF - Mul�annual Financial Framework) transpune 
prioritățile poli�ce ale UE într-un context financiar și stabilește 
modul în care va avea loc cheltuirea sumelor alocate acțiunilor 
externe, inclusiv cele pentru dezvoltare.

Uniunea Europeană și partenerii săi externi își vor concentra 
acțiunile în funcție de 4 priorități specifice: ex�ndere, vecinătate, 
cooperare cu partenerii strategici și cooperare pentru dezvoltare. 
Suma totală stabilită pentru finanțarea acțiunilor externe se 
ridică la peste 51,4 miliarde de euro în perioada 2014-2020. Alte 
30,5 miliarde de euro vor fi alocate pentru cooperarea cu țările 
din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), precum și cu alte state și 
teritorii externe UE, prin intermediul celui de-al 11-lea Fond 
European de Dezvoltare (care nu face parte din bugetul UE). 
Înainte de programarea instrumentelor financiare externe, 
Parlamentul European se va implica în stabilirea priorităților 
pentru cooperarea externă, precum și de îmbunătățirea 
coordonării dintre UE și statele membre în vederea creșterii 
impactului și vizibilității, în special prin programele de 
întrajutorare dezvoltate în comun. 

Printre instrumentele de finanțare pentru dezvoltare ale 
Uniunii Europene des�nate statelor în curs de dezvoltare 
menționăm:

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 
2007 - 2013, creat pentru sprijinul financiar al poli�cii europene 
de vecinătate. 

Bugetul ENPI în perioada 2007-2013 s-a ridicat la suma de 
11.181 milioane de euro, din care 95% a fost alocat programelor 
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naționale și între state, iar 5% a avut ca des�nație programele de 
cooperare trans-frontaliere.

Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare al UE (DCI) 
lansat în ianuarie 2007 a înlocuit o gamă largă de instrumente 
tema�ce și geografice de finanțare create până în acel moment, 
contribuind as�el, la creșterea eficienței cooperării pentru 
dezvoltare a Uniunii.

Cofinanțarea măsurilor pe parcursul Anului european al 
dezvoltării:

1. Cofinanțarea măsurilor Uniunii
Evenimentele cu mare vizibilitate la scara Uniunii, menite să 

sensibilizeze opinia publică cu privire la obiec�vele Anului 
european, care pot fi organizate în cooperare cu statele membre 
care dețin președinția Consiliului în 2015, pot beneficia de un 
grant acordat de Uniune care să acopere până la 80 % din 
costurile finale ale ac�vităților.

2. Cofinanțarea măsurilor statelor membre
Fiecare coordonator poate prezenta o cerere pentru 

cofinanțarea de către Uniune a măsurilor sau a unui program de 
lucru pentru promovarea Anului european. Programul de lucru 
descrie ac�vitățile specifice desfășurate la nivel național de 
coordonare care urmează să fie finanțate. În acest cadru, statele 
membre pot să-și definească propriile priorități și iniția�ve, în 
conformitate cu ar�colul 2 și, dacă este cazul, pot include țări și 
teritorii de peste mări. 

Cererea de cofinanțare este însoțită de un buget detaliat 
es�ma�v, care prezintă costurile totale ale măsurilor sau ale 
programului de lucru propus, precum și valoarea și sursele de 
cofinanțare posibilă. Contribuţia Uniunii poate acoperi până la 80 
% din costurile finale ale ac�vităților. 

Comisia asigură o procedură de aprobare transparentă, 
rapidă și eficientă, pe baza principiului tratamentului egal și al 
bunei ges�uni financiare.



ROM (Results Oriented Monitoring) este sistemul de 
monitorizare orientat către rezultate al UE care oferă un 
feedback extern obiec�v și imparțial referitor la performanțele 
Comisiei Europene în proiectele și programele de sprijin și ajutor 
derulate.

Sistemul de monitorizare orientat către rezultate a devenit 
parte integrantă a punerii în aplicare a majorității programelor 
Comisiei, reprezentând un angajament al acesteia privind 
asigurarea calității. Acest sistem permite revizuirea transparentă, 
rapidă și generală a evoluției unui proiect la un moment dat. 
Monitorizarea este efectuată de către experți independenți în 
toate regiunile care fac obiectul cooperării externe. Cu ajutorul 
unei metodologii solide și bine structurate, constatările sunt 
prezentate în conformitate cu criterii stabilite la nivel 
internațional (relevanță și proiectare, eficiență, eficacitate, 
impact și durabilitate).

După 15 ani, monitorizarea orientată către rezultate și-a 
dovedit u�litatea nu doar la nivel de proiect, oferind informații cu 
privire la performanța proiectului, ci și la nivel macro, în 
sprijinirea deciziilor de ges�onare, precum și la nivel de 
programare, furnizând date calita�ve pentru analiză. 

În perioada 2006-2008, peste 530 de proiecte finalizate au 
fost monitorizate prin metodologia monitorizării orientate către 
rezultate ex post. Un studiu din 2007 a analizat potențialele 
beneficii ale monitorizării orientate către rezultate ex post și a 
confirmat faptul că această metodologie este un instrument 
flexibil și eficient din punct de vedere al costurilor. 

În ceea ce privește proiectele în derulare, metodologia a fost 
raționalizată și îmbunătățită, pentru a putea acoperi mai bine 
teme importante precum abordarea integratoare a aspectelor 
referitoare la mediu și la egalitatea între femei și bărbați. 
Necesitatea de a trece de la o analiză pur can�ta�vă a datelor la 
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una preponderent calita�vă, a fost, de asemenea, discutătă de-a 
lungul �mpului.

Comisia Europeană ia în considerare rezultatele acestor 
evaluări pentru îmbunătățirea calității și incidenței asistenței sale 
externe. În general, evaluările au demonstrat o performanță 
bună din punct de vedere al relevanței și eficacității programării 
și punerii în aplicare realizate de Comunitatea Europeană. Printre 
domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi se numără: 
sinergia între ac�vități, diverse modalități de punere la dispoziție 
a ajutorului și coerența între ajutorul la nivel național și regional.

UE a depus eforturi și pentru a crește vizibilitatea 
ac�vităților sale, în special atunci când fondurile au fost 
canalizate prin intermediul organizațiilor internaționale sau sub 
formă de sprijin bugetar.

Oportunitățile aduse de 2015 prin unirea țărilor și oamenilor 
în vederea stabilirii unor noi căi de evoluție și adoptarea 
deciziillor, se preconizează a fi istorice și fără precedent. De 
aceea, prin acțiunile întreprinse se așteaptă să se determine 
eradicarea sărăciei, obținerea prosperității și bunăstării pentru 
toți, protejarea mediului înconjurător și combaterea 
schimbărilor clima�ce. 

Rezultatele obținute în anul 2015 vor sta la baza Agendei 
post-2015, ce va urma celor 8 MDG stabilite în anii anteriori.   
Într-o Comunicare recentă, Consiliul Europei a subliniat faptul că 
Declarația Mileniului și rezultatul Conferinței Rio+20 rămân 
documente centrale de referință atunci când se analizează un 
cadru post-2015. De asemenea, obiec�ve precum eradicarea 
sărăciei și promovarea dezvoltării durabile sunt intrinsec legate, 
consolidându-se reciproc, ceea ce ar determina includerea lor în 
acest cadru prin: acțiuni pentru dezvoltare durabilă și eradicarea 
sărăciei, integrarea celor trei dimensiuni inter-relaționate ale 
dezvoltării durabile (cea economică, socială și de mediu), într-un 
procent echilibrat, propunerea unor ținte globale.



GLOSAR:

ACP Țările din Africa, Caraibe și Pacific

AIDS - acquired immune deficiency 
syndrome  =  H I V  -  Human 
immunodeficiency virus infection

SIDA - Sindromul Imunodeficienței 
Dobândite

BPfA - Beijing Declara�on and 
Pla�orm for Ac�on for Equality, 
Development and Peace

Declarația de la Beijing este o 
agendă privind emanciparea 
femeilor, adoptată în anul 1995 în 
cadrul celei de-a Patra Conferințe 
Mondiale privind Femeile, prin 
care se reafirmă principiul 
fundamental care s�pulează că 
drepturile fetelor și femeilor 
reprezintă o parte inalienabilă, 
integrală  ș i  indiviz ibi lă  a 
drepturilor universale ale omului.

DCI - Development Coopera�on 
Instrument

Instrumentul de Cooperare 
pentru Dezvoltare al UE

DG EAC - The Directorate General 
for Educa�on and Culture

Directoratul General pentru 
Educație și Cultură

ECOFAC - Forest Ecosystems in 
Central Africa

Ecosistemele pădurii din Africa 
Centrală

ECHO Departamentul Comisiei Europene 
pentru Ajutor Umanitar și Protecție 
Civilă

EIGE - European Ins�tute for 
Gender Equality

Ins�tutul European pentru 
Egalitatea de Gen



E N P I  -  E u r o p e a n 
N e i g h b o u r h o o d  a n d 
Partnership Instrument

Instrumentul European de Vecinătate și 
Parteneriat

ENRTP - Environment and 
Sustainable Management of 
Natural Resources

Programul tema�c pentru Mediu și 
Managementul Sustenabil al Resurselor 
Naturale, inclusiv Energia

ET 2020 - Educa�on and Training 
2020

Educaţie şi formare 2020

FLEGHT - Forest Law 
Enforcement, Governance 
and Trade

Planul de acțiune al Uniunii stabilit în 2003 cu 
scopul de a reduce defrișările ilegale prin 
consolidarea ges�onării durabile a pădurilor, 
îmbunătățirea guvernării și promovarea 
comerțului cu lemn produs în mod legal.

GCCA - Global Climate Change 
Alliance

OMC  -  Open Method of 
Coordina�on

Metoda Deschisă de Coordonare este un 
instrument u�lizat de statele membre 
pentru a sprijini elaborarea, implementarea 
și evaluarea poli�cilor sociale, precum și 
pentru a dezvolta cooperarea. Această 
metodă a fost creată ca un instrument de 
guvernanță bazat pe obiec�ve și indicatori 
comuni,  în  vederea  suplimentării 
instrumentelor legisla�ve și financiare ale 
poli�cilor sociale.

Alianța Schimbărilor Clima�ce este o 
iniția�vă a Uniunii Europene lansată în anul 
2007 și coordonată de Comisia Europeană. 
Are ca scop întărirea dialogului și cooperării 
în domeniul schimbărilor clima�ce în țările 
în curs de dezvoltare - cele mai afectate de 
această problemă - și sprijinirea eforturilor 
lor în dezvoltarea și implementarea unor 
soluții de atenuare a acestora.



Argeş

MDG - Millennium Development 
Goals

Obiec�vele de Dezvoltare ale 
Mileniului

PROMAC - Programme to 
Reduce Maternal and Child 
Mortality

Programul  de  reducere  a 
mortalității infan�le și a mamelor

RHIYA - Reproduc�ve Health 
Ini�a�ve for Youth in Asia

Iniția�va pentru Sănătatea 
Reproducerii pentru Tineret în 
Asia

R O M  -  R e s u l t s  O r i e n t e d 
Monitoring

Monitorizare orientată spre 
rezultate

RUTF - Ready To Use Therapeu�c 
Food

Hrană terapeu�că

UE Uniunea Europeană

TIC Tehnologia Informației și 
Comunicării



Surse:

Ÿ h�p://ec.europa.eu
Ÿ h�p://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=961
Ÿ h�p://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistanc

edefini�onandcoverage.htm
Ÿ h�p://www.aod.ro/
Ÿ h�p://www.un.org
Ÿ h�p://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_FS_4_EN.pdf
Ÿ h�p://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
Ÿ h�p://eu-un.europa.eu/ar�cles/en/ar�cle_13692_en.htm
Ÿ h�p://eudevdays.eu/theme/a-vision-for-the-post-2015-

agenda
Ÿ h�p://eige.europa.eu/
Ÿ h�p://www.unicef.org/somalia/media_15108.html
Ÿ h�p://ec.europa.eu/jus�ce/gender-equality/index_en.htm
Ÿ h�p://ec.europa.eu/echo/
Ÿ h�p://www.mdghealthenvoy.org/
Ÿ h�p://www.ecdc.europa.eu
Ÿ h�p://www.euflegt.efi.int/about-flegt
Ÿ h�p://www.gcca.eu/

Mai multe informații:
Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
Ÿ h�p://www.mae.ro/node/30690

Anul European pentru Dezvoltare
Ÿ h�ps://europa.eu/eyd2015/ro/content/about-2015

RoAid - Programul României de cooperare pentru dezvoltare
Ÿ h�ps://www.facebook.com/pages/RoAid-Programul-

Rom%C3%A2niei-de-cooperare-pentru-dezvoltare/254759894719918

http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=961
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
http://www.aod.ro/
http://www.un.org
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm
http://eudevdays.eu/theme/a-vision-for-the-post-2015-agenda
http://eudevdays.eu/theme/a-vision-for-the-post-2015-agenda
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/
http://www.mdghealthenvoy.org/
http://www.ecdc.europa.eu
http://www.euflegt.efi.int/about-flegt


Centrul Europe Direct Argeș face parte din reţeaua de informare a
Comisiei Europene, oferind tuturor celor interesaţi posibilitatea

obţinerii de informaţii diverse privind Uniunea Europeană




